Bandscan – San Salvador, El Salvador:

49 radiostationer på
FM-skalaen - i god kvalitet
Der er mange ting der er vanskelige i DX’ing og
så er der nogle ting, der – ligegyldigt hvad – ikke
kan lade sig gøre: Chancen for at høre en FMstation fra hovedstaden i El Salvador, San
Salvador, på FM i Danmark eksisterer ikke.
Men her er alligevel en bandscan over, hvad
der kan høres i denne mellemamerikanske
hovedstad. Og det er unægtelig spændende.
I modsætning til det kaos, der hersker på FMbåndet de fleste steder i Europa – ikke mindst i
Danmark, så er udnyttelsen af FM-båndet i San
Salvador ikke bare god – den er vanvittig god.
De knap 2 mio. indbyggere i byen har nemlig et
velordnet FM-bånd, hvor der er en kraftig station
for hver eneste 0.4 MHz. På en almindelig radio
høres der ingen stationer på andre end disse
frekvenser, og ingen af stationerne høres på mere
end én frekvens. Dermed kan lytterne i San
Salvador glæde sig over 49 forskellige radiostationer på FM-skalaen.

Prøv lige at sammenligne med det kaos der
hersker på FM-båndet i f.eks. København, hvor
DR’s og de store kommercielle stationers kanaler
kan høres på en stribe frekvenser med samme
program. Samtidigt er det i København så som så
med kvaliteten. I San Salvador høres vel 9 ud af
10 af stationerne kraftigt med rigtig god lyd i en
perfekt stereokvalitet i hele byen.
Og i modsætning til hvad man måske kunne
vente, så er der et stort udbud af meget
forskellige formater i San Salvador. Der er meget
musik, men meget forskellig musik. Ikke kun de
populære genrer: merengue, salsa, reggaeton,
romántica – men også gammeldags traditionel
mellemamerikansk musik. Der er moderne
indie/undergrunds-musik, der er heftige technorytmer, rock, pop og sågar en kanal med klassisk
musik. Der er både spansk-sproget og engelsksproget musik. Og i øvrigt en vis forkærlighed
for britisk 80’er musik på flere kanaler.
Der er også snak på mange kanaler. Selv i
aftentimerne, hvor jeg især lytter. Fx sport. Der
er debat og telefonprogrammer. Der sendes i det
hele taget direkte på mange af stationerne – og
ikke ”bare” nonstop eller voice-track.
De bruger ikke RDS disse kanter, så det
kræver lidt tid at få ID’et alle stationer. Det
lykkes heller ikke. Bl.a. fordi mange stationer
ofte ikke ID’er med andet end deres frekvens.
Og ved midnatstide bliver det endnu sværere.
Mange stationer lukker her – og slukker simpelt
hen for deres FM-sender natten over.

Gloria Mercedes Giammattei Herrera er studievært
på San Salvador-stationen ’Feminina 102.5’.
(Foto: www.feminina.com.sv) .

Jeg indledte med, at der er mange ting, der er
vanskelige (i DX’ing), og så er der nogle ting der
– ligegyldigt hvad – ikke kan lade sig gøre. Inden
vi kigger på selve listen, så lad mig sige, at med
til de ting, der ligegyldigt hvad ikke kan lade sig
gøre, hører ganske givet også, at der nogensinde
kommer så gode og velordnede forhold på FMskalaen i vores del af verden.
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Radio Paz
Qué Buena
Cool FM
Radio Bautista
Laser 90.1
Progreso
Uid. station
Exa FM
La Bohemia YSUCA
La Klave
FM 92.5 La Nueva
Laser 92.9
FM Globo
Radio El Mundo
Super Estrella 94.1 FM
Vox FM
Astral 94.9
Radio Eco 95.3
Radio Verdad
Scan FM
Radio Roca
Radio El Salvador
Corazon FM
Radio Luz
Uid. kristen radio
Cadena Cuscatlan
La Mejor FM
Radio Mesias.
Guapa 99.7 FM
ABC
Restauración
La Chévere
Cadena Monumental
Mil 80
102 Uno
Femenina 102.5
102 Nueve
Radio Clásica
La Central
Radio YSKL
Cadena Sonora
Fiesta 104.9
Radio UFG
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YXY
Camino FM
Radio Ranchera
Maya Visión
YSU
Fuego 107.7

Religiøst. Katolsk.
Format: AC. Slogan: ‘Frontera á frontera’
Ungdomsradio
Religiøst.
Spansksproget musik. Jf. 92.9
Religiøst.
Religiøst. Her sendte tidligere børne-radioen Radio UPA.
Slogan: ’Punta la primera’. Ny station.
Kun nonstop lørdag aften. Sendte ikke søndag.
Formodentlig græsrodsradio/venstreorienteret station.
Rumba. Kun observeret med nonstop musik.
Engelsksproget-musik. Jf. 90.1

Format: AC
Rock
Musik fra 80’erne og 90’erne
Religiøst (pinsebevægelsen). Slogan: ‘Voz de Pentecostés’
Ikke hørt ID. Slogan: ’Cada vez más buena’
Slogan: ‘Tu radio’. Tidligere var Radio Adventista her.
82 år gl. statsradio. All talk.
Slogan: ’El ritmo de tu radio’
Religiøst. Ikke hørt ID.
Gospel. Ikke hørt ID.
Nyheder
Hot AC
Religiøst. Ikke hørt ID.

Religiøst . Ikke hørt ID.
Sport
AC og så lidt fodbold
Top 40
Pop
Ikke hørt ID.
Klassisk musik
Ranchera
Nyheder/sport. Ikke hørt ID.
Nyheder, sport og musik.
Salsa og música tropical
Universitetsradio. Slogan:
‘Tu universo joven’
Reggaeton og anden hip musik
Aktuel kristen musik
Ranchera
Rød FMLN-radio
Top 40
Erika Acosta på YSUCA 91.7 FM

Som observeret i San Salvador lørdag den 3. maj 2008 fra kl. 19 og søndag morgen den 4. maj kl. 5 samt igen søndag eftermiddag den 11. maj.
/ Stig Hartvig Nielsen

